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Resumo
O  presente  trabalho  realiza  uma  análise  sobre  as  relações  de  poder  no  processo
comunicacional do planejamento empresarial do projeto de construção de hidrelétricas no
rio Tapajós, oeste do Pará, pelo projeto do Complexo Hidrelétrico do Tapajós através da
ação do Grupo de Estudos Tapajós (GET) formado por empresas públicas e privadas que
realizaram os estudos de impacto ambiental e viabilidade econômica das UHE São Luiz do
Tapajós e UHE Jatobá. Foram analisados os materiais impressos produzidos pelo projeto
“Diálogo Tapajós”, sob responsabilidade do GET, bem como os materiais produzidos pelos
demais agentes do campo do planejamento das hidrelétricas como os movimentos sociais
anti-barragem,  possibilitando  a  identificação  de  relações  conflituosas  de  poder  entre  o
Estado e as empresas com as comunidades locais, os movimentos sociais e os indígenas, em
um processo de consolidação de conceitos produzidos para legitimar a ação dos agentes
hegemônicos, através do processo de comunicação realizado pelas empresas.
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Introdução

O investimento na construção de grandes empreendimentos hidroelétricos no país

está associado à expansão da oferta de energia para atender principalmente o setor industrial

e os grandes centros urbanos que estão em expansão. Essa oferta de energia está inserida na

política  nacional  de  desenvolvimento  econômico,  cuja  principal  ação  é  o  Programa de

Aceleração do Crescimento  (PAC) lançado em 2007 pelo então  presidente Lula  no seu

segundo mandato (2007-2010), cuja estrutura se compõe nos três seguintes eixos: logística,

energética, e social e urbana. Segundo o 9º balanço (PAC2, 2013), houve um aumento da

capacidade  geração de energia  elétrica  com o PAC 2,  em 10.200 MW (3.434 MW em
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2013), e dentre as usinas que entraram em operação estão UHE Jirau (3.750 MW) e Santo

Antônio (3.150 MW), ambas em Rondônia. 

A energia gerada pela hidroeletricidade representa cerca de 20% do total de energia

elétrica  produzida  no  mundo,  sendo a  principal  fonte  geradora  para  mais  de  30  países

(ANEEL,  2002),  mesmo  com  diversos  problemas  socioeconômicos  e  ambientais  que

sempre envolveram os projetos dessa natureza. Isso se dá principalmente pela quantidade de

recursos disponíveis em certos países e pelo seu caráter renovável.

Com a reestruturação do setor elétrico brasileiro e o incentivo à geração de energia

elétrica  de  forma  descentralizada,  as  pequenas  centrais  hidrelétricas  tiveram  alguns

incentivos para investimentos. No ano de 2012, foram aprovados 43 projetos básicos de

pequenas centrais hidrelétricas (567 MW), com um total de 859 MW de potência instalada

(ANEEL, 2002).  Hoje ainda representa cerca de 5% da capacidade  instalada em usinas

hidrelétricas no Brasil (BEN, 2013). Mesmo assim a maior quantidade de fontes geradoras

de energia continua sendo as grandes centrais hidrelétricas.

A produção  de  energia  hidroelétrica  através  das  grandes  centrais  hidrelétricas  é

prioridade para o atual governo federal, com o intuito de consolidar o país como o terceiro

maior potencial hidrelétrico do mundo. Para isso, uma das metas é o aumento na produção

de mais  de 100.000 MW de energia  até  2030 e um maior  aproveitamento do potencial

hidrelétrico da Amazônia, conforme destaca no Plano Nacional de Energia 2030.

Apesar da retórica de energia renovável e limpa em referência às grandes centrais

hidrelétricas,  esses  empreendimentos  provocam  grande  modificação  no  meio  social,

econômico e ambiental onde está situado, transformando o que antes era o curso natural do

rio em um grande lago, provocando inundações de áreas, resultando na maioria das vezes

no deslocamento compulsório de diversas famílias  e de animais,  além da submersão da

flora.

Desde 1986 o Estudo de Impacto Ambiental se tornou obrigatório no planejamento

de projetos hidrelétricos, no entanto muitos autores criticam a forma como ele é concebido,

desconsiderando muitos aspectos ambientais e até mesmo a utilização de metodologias que

não englobam a totalidade de impactos causados pelas obras, desde a sua construção até o

momento em que a água passa pelas  turbinas  das hidrelétricas. Por isso,  o processo de

produção do EIA-RIMA também é permeado de conflitos entre o grupo que o elabora com

o movimento ambiental e pesquisadores que discordam da metodologia empregada. Além

desse estudo, o processo de implantação de um aproveitamento hidrelétrico corresponde à
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cinco etapas, a começar pela estimativa do potencial hidrelétrico, na qual são realizados os

estudos da bacia  hidrográfica,  com o intuito  de verificar  as características  topográficas,

hidrológicas, geológicas e ambientais, objetivando uma avaliação inicial do potencial e do

custo do possível empreendimento.

Dessa forma,  a problemática de pesquisa pode ser resumida pelas relações de poder

entre  o  Estado  e  a  sociedade  através  do  processo  comunicacional  do  planejamento  do

Complexo Hidrelétrico do Tapajós, considerando os diversos agentes envolvidos no campo

do planejamento energético como as comunidades ribeirinhas, os indígenas, os movimentos

sociais, e os agentes hegemônicos como as empresas e o Estado. O objeto de estudo do

trabalho é composto pela análise do processo comunicacional do planejamento empresarial

das  usinas  no rio  Tapajós,  através  da produção e  veiculação  de materiais  impressos  de

comunicação que foram distribuídos à população local e regional de forma a positivar os

conceitos de energia limpa, desenvolvimento sustentável, preservação ambiental, melhoria

de  vida,  entre  outros  que  foram associados  à  construção das  hidrelétricas  São Luiz  do

Tapajós  e  Jatobá,  cujos  estudos  de  impactos  ambiental  e  viabilizada  econômica  foram

recentemente finalizados pelo GET. Além da análise do material  produzido pelo projeto

“Diálogo  Tapajós”  durante  os  anos  de  2013  e  2014,  também  foram  analisados  outros

conteúdos produzidos pelos demais agentes do campo, bem como as entrevistas realizadas

com os diversos grupos de agentes.

1. Os agentes e o campo do Complexo Hidrelétrico do Tapajós

As  relações  entre  os  agentes  do  campo  da  produção  de  energia  hidrelétrica  no

Tapajós,  são  complexas  e  de  forte  conflito.  Na  maioria  dos  grupos  de  agentes  não  há

unicidade sobre o posicionamento referente a determinadas pautas e questões pertinentes ao

campo,  o  que  gera  mais  tensão  e  conflito.  A  análise  dessas  relações  pelo  viés  da

comunicação evidencia algumas estratégias  e táticas (CERTEAU, 1990) traçadas  para o

exercício  do  poder  (FOCAULT,  2007),  bem  como  para  a  luta  e  combate  aos  grupos

hegemônicos ou de maior força.

A inserção da discussão ambiental aliada à geração de energia hidrelétrica, em uma

nova abordagem conceitual, é uma das questões que mais geram conflito na esfera pública

(HABERMAS 1984), e acirra a luta no campo, proporcionando principalmente posições de

convergência  e  divergência.  A produção  de  sentido  sobre  preservação  ambiental  por
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diferentes grupos de agentes é evidenciada na imprensa geral, corporativa e alternativa, com

abordagens também diversas, mas de forma permanente.

Existe uma grande cumplicidade entre as empresas e o Estado que se converge por

relações  de  parceria,  fortalecimento  do  grupo  e  contratuais,  sendo  que  a  imprensa,

principalmente  aquela  institucional  e  corporativa,  contribui  para  consolidar  o

posicionamento desses agentes dentro do campo de forças (BOURDIEU, 1989).  Apesar

disso, percebemos algumas especificidades quanto ao habitus (Ibid, 1989) de cada grupo de

agentes,  pois  vemos  o  Estado  incorporar  a  prática  de  proposição  das  resoluções  das

demandas necessárias ao desenvolvimento do país, enquanto que as empresas se dispõem

ao crescimento econômico.  

Quem mais sofre os efeitos do campo são os indígenas, com o menor acúmulo de

capital comunicacional, que necessitam do apoio e parcerias firmadas com outros agentes

para a produção de pautas na esfera pública. Dentre esses, temos principalmente as ONG's e

os  movimentos  sociais  “anti-barragens”  que  estabelecem  relações  de  parcerias  e

fortalecimento do grupo de forma recíproca. As diferenças de crenças e religião existentes

entre alguns agentes, foram suprimidas em uma aliança em defesa do meio ambiente,  a

exemplo dos indígenas com a igreja católica. O habitus desses agentes representa a luta pela

manutenção da biodiversidade, percebido pelas entrevistas, e declarações dos integrantes

das aldeias.

Outro contexto que contribui para um certo fortalecimento desse grupo na disputa

dentro do campo é a consolidação da pauta da discussão ambiental na esfera pública, que

resultou em uma maior sensibilização da opinião pública (HABERMAS, 1984), nos últimos

anos. Como visto na divulgação em várias mídias corporativas sobre o adiamento do leilão

da usina São Luiz do Tapajós, previsto para dezembro de 2014 e adiado por conta prejuízos

irreversíveis em terras indígenas, detectado pelos estudos ambientais, destacado no trecho

da matéria do site de notícias do grupo globo:

O Ministério de Minas e Energia adiou o leilão da usina hidrelétrica de São Luiz
do Tapajós, a ser construída no rio Tapajós, no Pará, e que estava marcado para 15
de dezembro. A decisão foi publicada na edição desta quarta-feira (17) do "Diário
Oficial  da  União.  De  acordo  com  o  ministério,  o  adiamento  se  deve  à
“necessidade  de  adequações  aos  estudos  associados  ao  tema  do  componente
indígena.” A construção da usina vai afetar terras indígenas, assim como ocorre
com a hidrelétrica de Belo Monte, também no Pará (Portal G1, 2014)3.

3Trecho da matéria intitulada “Governo adia leilão de hidrelétrica no rio Tapajós previsto para dezembro”, publicada em
setembro de 2014. Disponível em <http://g1.globo.com/economia/noticia/2014/09/governo-adia-leilao-de-hidreletrica-no-
rio-tapajos-previsto-para-dezembro.html)
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Mesmo com benefícios aos agentes indígenas, a inserção da questão ambiental na

arena política e empresarial, representa uma estratégia (CERTEAU, 1990) para o domínio e

exercício do poder dentro do campo.

Existem ainda relações de parceria e fortalecimento dos grupos entre indígenas e

comunidade  locais,  também  com  reciprocidade,  bem  como  deste  com  os  movimentos

sociais.  No entanto, a presença perversa do Estado em diversas localidades mais afastadas

dos municípios polo, juntamente com o forte contato das empresas com esses moradores,

propicia o enfraquecimento desse grupo de agentes representados pelas pessoas que vivem

nesses  locais,  principalmente  por  conta  da  ação  empresarial  com  o  projeto  'Diálogo

Tapajós'. Essa relação desigual pode ser vista também pelo baixo capital comunicacional

que as comunidades possuem em relação ao grupo das empresas. 

A opiniões e posicionamento dos moradores dessas vilas são heterogêneos e por

vezes divergentes entre si, mas o habitus da busca de melhoria de vida é algo convergente

entre a maioria das pessoas. 

Assim,  a  figura  1  buscou  representar  graficamente  a  dinâmica  das  relações

existentes entre os agentes do campo para visualizarmos como se configuram as relações de

força entre os membros.
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Figura 1 - Esquema do Campo Dinâmico da Produção de Energia Hidrelétrica no Tapajós -Principais agentes).



2.  Análise  dos  materiais  impressos  do  processo  comunicacional  do  planejamento  das

hidrelétricas no rio Tapajós

O  Grupo  de  Estudos  Tapajós  através  do  projeto  'Diálogo  Tapajós'  produziu  diversos

materiais  de  comunicação  que  são  distribuídos  nas  comunidades  que  serão  afetadas,  caso  as

hidrelétricas  sejam  construídas.  Foram  realizadas  palestras,  com  apresentação  de  vídeos  e

informações sobre os conceitos e funcionamento dos projetos, e distribuídas cartilhas impressas. O

público pode fazer perguntas e tirar dúvidas sobre o projetos sob a lógica empresarial, mas não há

possibilidade de reivindicações ou tomada de posição, pois é informado que isso deve ser feito em

momento posterior, durante as audiências públicas.

Também foram realizadas palestras em escolas e universidades públicas das cidades polo da

região, para o público de estudantes e professores. Foram feitas reuniões com representantes do

poder  local  como prefeitos,  secretários  e vereadores.  Em contraposição,  os  movimentos  sociais

reunidos  com  os  indígenas  também  produzem  materiais  de  comunicação  em  menor  escala  e

realizam ações de mobilização em defesa do rio, contra as usinas.

2.1  A positivação dos conceitos sobre hidrelétricas: da energia limpa à usina-plataforma

A análise dos materiais impressos de comunicação utilizados pelos projeto 'Diálogo Tapajós',

integrantes  de  um  projeto  amplo  de  comunicação  com  produções  de  conteúdos  em  diversos

formatos (áudio, texto jornalístico, vídeo, etc), tornou possível a identificação de vários conceitos

que  compõem  a  justificativa  e  a  linha  argumentativa  que  estrutura  os  conteúdos.  São  eles:

desenvolvimento  do país,  sustentabilidade,  meio  ambiente,  energia limpa,  geração hidrelétrica,

energia  sustentável,  segurança  energética,  vocação  do  paí,  usinas-plataforma,  preservação

ambiental, entre outros. Os materiais foram coletados do blog “Usinas do Tapajós”, do site “Grupo

de Estudos Tapajós” e entregues diretamente pelas equipes do projeto “Diálogo Tapajós” durante

das pesquisas de campo na cidade de Itaituba no Estado do Pará.

Nos  argumentos  sobre  a  construção  de  hidrelétricas  na  Amazônia  em  favor  do

desenvolvimento econômico do país, podemos perceber também como é construída a retórica   da

energia limpa nos materiais veiculado pelo GET, como forma de positivar a geração de energia em

usinas na região. Esse argumento é ratificado quando associado ao conceito de usina-plataforma,

criado a partir do planejamento do projeto das usinas no Tapajós.

Conforme informado em entrevista por um secretário do Ministério de Minas e Energia, bem

como  divulgado  em  vários  materiais  do  governo  federal,  a  partir  dos  projetos  do  Complexo

Hidrelétrico  do  Tapajós,  a  abordagem  da  construção  de  hidrelétricas  é  modificada  de

“desenvolvimento  sustentável”  para  “preservação  ambiental”,  isto  é,  existe  uma  mudança  na



característica  do  planejamento  e  construção  das  usinas  que  busca  consolidar  um  conceito  de

respeito ao meio ambiente com a redução máxima possível dos impactos ambientais. Percebe-se

então  as estratégias  e  táticas  (FOCAULT, 2007) que buscam legitimar,  consolidar  ou discordar

desse novo modelo.  

Figura 2 - Matéria do Site: “Usina-plataforma: a geração de energia aliada à preservação ambiental.

Fonte:  Diálogo Tapajós (2013).

A manchete da matéria publicada no site do projeto, mostra como o argumento do conceito

de usina-plataforma é utilizado com o intuito de vender uma ideia de novo, com melhoria para o

meio ambiente, ou seja, como o discurso ambiental é apropriado pelas empresas como ferramenta

de  persuasão  acerca  da  positividade  dos  projetos,  já  que  uma  das  áreas  de  maior  conflito  na

discussão sobre barragens na Amazônia é justamente a questão de impactos ambientais. 

Como o próprio título da matéria diz, busca-se consolidar o conceito de usina-plataforma

como uma nova forma de geração de energia vinculada à preservação ambiental. Percebemos então

que o argumento persuasivo é estruturado conforme a proposição e os dados explicitados na tabela

abaixo.

Tabela 1 – “Usina-plataforma: a geração de energia aliada à preservação ambiental”: representação dos argumentos.4

Dados Proposições

Frente à necessidade de ampliar a oferta de energia elétrica para
o Brasil,  um novo conceito de usinas  hidrelétricas  começa a
ganhar  forma  no  Brasil,  dentro  do  ponto  de  vista
socioambiental: a usina-plataforma.
O Brasil já utiliza cerca de 30% de seu potencial hidrelétrico,
estimado em 260 mil megawatts (MW) e grande parte do que
ainda não foi utilizado encontra-se na Amazônia, região de alta
sensibilidade ambiental.
O conceito de usina-plataforma leva em conta a preservação e a
conservação  do  bioma.  No  caso  das  usinas  do  Tapajós,
fecharemos  um  polígono  de  200  mil  km²,  que  já  são  áreas
protegidas.

A usina-plataforma é um conceito que
consolida  todas  as  melhores  práticas
sociais e ambientais na construção de
hidrelétricas  durante  a  fase  de
planejamento  e  de  construção.
(proposição central).
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Garantias

A ideia é genuinamente nacional e está sendo formulada para
atender à necessidade crescente de eletricidade com impactos
mínimos ao meio ambiente.

Apoios

o Brasil, detentor de expertise reconhecida internacionalmente
em construção de hidrelétricas desenvolve e aposta no conceito
de usina-plataforma.

Fonte:  Elaboração própria (2014).

A proposição central do argumento exalta de forma enfática e geral, benefícios ambientais e

também  sociais  ao  argumentar  sobre  a  usina-plataforma  que:   “consolida  todas as  melhores

práticas sociais e ambientais na construção de hidrelétricas”. Após um histórico longo e marcante

de  conflitos  na  construção  de  projetos  hidrelétricos  envolvendo  questões  sociais  e  ambientais,

busca-se uma solução ou melhoramento das questões referentes a esses temas por parte do governo

e nesse sentido, há um imenso empenho em obter a aprovação do conceito de usina-plataforma nos

projetos, não como atenuante dos impactos, mas como 'vetor de preservação ambiental'.

Para  isso,  utilizam-se  dados  (fatos  ou  evidências)  que  apoiam  o  argumento  como  a

“necessidade  de  ampliar  a  oferta  de  energia  elétrica”,  precedidos  de  um  novo  conceito

“socioambiental”.  A estratégia aqui é tornar a discussão desigual em termos de aceitação ou não

dos projetos, já que é evidenciada uma necessidade nacional (aumentar a oferta), juntamente com a

possível resolução de um dos pontos de maior conflito, o socioambiental. Dessa forma, os pontos

negativos ou contrários à construção das usinas são completamente ausentes do texto.   

Um outro dado que apoia o argumento é o 'baixo'  percentual  de utilização do potencial

hidrelétrico em concomitância com a 'alta' disponibilidade da Amazônia pela geração hidrelétrica,

criando um senso de lógica para a resolução do problema do aumento da oferta, já que é exaltada

grande disponibilidade da Amazônia, com o atenuante dos problemas ambientais por conta do novo

conceito de usina-plataforma. 

Como forma de garantir ou autorizar esses dados, é ressaltada a qualidade de inovação da

ideia que, “é genuinamente nacional”  com atendimento à “necessidade crescente de eletricidade

com impactos mínimos ao meio ambiente”, sem no entanto haver uma aprofundamento da natureza

dessa  necessidade/demanda,  bem  como  dos  impactos  que  poderiam ser  reduzidos,  ou  seja,  os

argumentos são vagos. E como estratégia para legitimar essa garantia, é citada a competência, ou

“expertise reconhecida internacionalmente”  do país na construção de usinas hidrelétricas,  como

forma  de  “dar  crédito”  ao  novo  conceito  de  usina-plataforma  proposto  pelo  governo,  ou  seja,



resolveria  um problema nacional  (oferta)  e  local  (conflitos  ambientais).  Em outras  publicações

podemos perceber a reiteração dessas estratégias em períodos diferentes.

Figura 3 - Matéria do Blog: “Usina-plataforma, uma ideia brasileira”.

 

 

Fonte:Diálogo Tapajós (2013).

Figura 4 - Matéria do Blog: “Presidente da Itaipu diz que usina-plataforma é o futuro da gestão hidrelétrica.

  

Fonte:Diálogo Tapajós (2013).

Em contraposição ao argumento positivo do conceito das usinas-plataforma, os movimentos

sociais  contrário  aos  empreendimentos,  neste  caso,  a  “Aliança  Tapajós  Vivo”  se  posiciona  de

maneira contrária ao modelo de usina-plataforma, considerando-o uma falácia e divergindo do que é

divulgado  pelas  empresas,  conforme  podemos  observar  na  figura.  A tática  é  realizada  ao  se

posicionarem contrários à uma pauta amplamente difundida pelo governo e pelo GET. Assim, foi

produzida uma cartilha “Tire as mãos de nós! Esse Rio é nossa vida!” com o apoio de movimentos

de defesa do rio Tapajós e algumas figuras públicas, contrários aos empreendimentos hidrelétricos,

com informações contrárias e divergentes daquelas sobre os projetos e a região do Tapajós.



Figura 5  - Cartilha do movimento “Aliança Tapajós Vivo”: “O que promete uma usina plataforma”.

Fonte:  Aliança Tapajós Vivo (2011).

Percebemos que a proposição central do argumento do movimento “Aliança Tapajós Vivo”

na figura da cartilha, é que as usinas-plataforma são uma farsa, apoiado pelos dados (evidência)  de

que é incongruente a comparação entre estas e as plataformas de petróleo, já que “na maior usina

da Petrobras cabem apenas 150 pessoas, e a construção da barragem de São Luiz precisará de 10

mil trabalhadores.”  A tática é desconstruir o argumento das empresas de caracterizar as usinas-

plataforma como um vetor de preservação ambiental, através da evidência de argumentos lógicos.

Um dos pontos mais  ressaltados como positivos pelas empresas e pelo GET é o caráter

inovador do modelo, como já visto anteriormente, porém percebemos que este é um dos eixos de

contraposição usado pelo movimento quando negativiza a implementação de algo que nunca foi

'testado' ou realizado antes, comparando o novo formato como uma experiência de laboratório, na

qual  não  se  sabe  se  os  resultados  serão  positivos  ou  negativos,  mas  ressalta  dados  que  são

desfavoráveis ao êxito do projeto, por isso a firmação “Esta é a promessa! Seremos cobaia de um

modelo ainda não testado?”

Segundo o governo federal, a proposta de usina-plataforma deve ser implementada em locais

onde  não  haja  presença  humana,  sendo  portanto,  um vetor  de  preservação  ambiental  por  não

construir cidades no entorno das barragens. Dessa forma, podemos perceber como é retratada nos

materiais do GET a região Amazônica, a partir dessa premissa.



3. Representações sobre a Amazônia: a representação do vazio humano e da inesgotabilidade

de recursos naturais

É recorrente a representação da Amazônia por um imaginário de local distante, com natureza

abundante ainda não dominada. Nos materiais do GET podemos perceber algumas características

dessas reiterações da imagem local no cenário nacional, bem como as estratégias utilizadas para a

representação especificamente da região do Tapajós.

Figura 6 - Cartilha “A Barragem e os Impactos” - São Luiz do Tapajós.

Fonte:  Diálogo Tapajós (2013).

A  figura  da  cartilha  de  São  Luiz  do  Tapajós,  mostra  a  representação  de  uma

Amazônia pouco habitada, destacando apenas uma casa e dois moradores/trabalhadores, reiterando

a conotação de “vazio humano”, um local onde a natureza prevalece, é abundante e parece intocada,

evidenciada pela imensidão do rio, das árvores e pela extensa área de areia.  Percebe-se também a

representação  de  infraestrutura  precária,  com  ausência  de  energia  elétrica,  água  encanada  e  a

evidência  de  uma  casa  construída  com  barro  e  palha. A  imagem  dos  trabalhadores  ao

cumprimentarem-se demonstra uma perspectiva diferenciada (o homem 1 está em uma perspectiva

bem maior que o homem 2)  mostrando que estão distantes fisicamente um do outro. Os braços

levantados como sinal de cumprimento simboliza que a comunicação feita entre os moradores das

vilas  é  feita  de  forma  pessoal,  ou  seja,  sem  a  mediação  tecnológica,  enfatizando  a  falta  de

infraestrutura de comunicação.



Há uma busca pela representação de que o local não gera frutos. A imagem da árvore apenas

com folhas e sem frutos faz uma analogia com o homem que está sentado à sua beira, com uma

enxada em cima das suas pernas, descansando ou à caminho do roçado, que é uma atividade de

trabalho  simples  e  informal,  que  caracteriza  um  modo  de  vida  de  subsistência,  que  não  gera

dividendos para o país. Essa representação pode ser vista em outras imagens dessa mesma cartilha

como a seguir. 

Figura 7 - Cartilha “A Barragem e os Impactos”: atividades de trabalho.5

Fonte:  Diálogo Tapajós (2013).

A montagem com duas imagens retiradas da cartilha em análise, mostra como o trabalho dos

moradores  das  vilas  da  região  do  Tapajós  é  ressalta  as  atividades  informais  e  de  subsistência,

conotando a pouca importância em termos econômicos para a nação. A primeira imagem da figura,

destaca a informalidade do trabalho com duas mulheres sentadas ao chão descascando mandioca.

Do mesmo modo, a segunda imagem mostra a atividade do pescado em pequena escala  e com

pouca  estrutura.  A  natureza  ainda  prevalece  sobre  os  moradores  pelo  tamanho  do  rio  em

comparação à área que está sendo utilizada para a pesca, enfatizando a abundância dos recursos

naturais.

É  importante  destacar  que  todas  as  pessoas  são  representadas  sem rostos,  criando  uma

imagem de homogeneidade,  convergindo para  a  conotação do conceito  de “povos da floresta”,

invisibilizados, indistintos e padronizados com um mesmo perfil. As roupas todas do mesmo estilo

(cores lisas sem estampas, blusa e short ou bermuda), concorrem para essa homogeneização.

Outro ponto importante  é o sentido que se busca construir  de Amazônia e da região do

Tapajós como vocação natural para a hidroeletricidade como podemos ver na resposta do balão 2 da

figura 30, da mesma forma como é construído para o país visto anteriormente.

5Montagem feita pela autora com duas imagens da mesma cartilha. 



Figura 8 - Cartilha “A Barragem e os Impactos” - Jatobá.

 

Fonte:  Diálogo Tapajós (2013).

Ainda com um discurso retórico deliberativo, percebemos a exaltação positiva do “grande

potencial”  do  rio  Tapajós  e  de  toda  a  bacia,  incluindo  o  rio  Jamaxim.  A intencionalidade  é

consolidar a ideia de vocação natural do país em uma região que 'ainda não foi explorada', por isso

o destaque para o Tapajós e a analogia com Itaipu,  como estratégia  persuasiva,   descrita como

importante  projeto para o Brasil  e o Paraguai.  O potencial  da Amazônia para a  construção de

usinas, é utilizado como justificativa e argumento para a exploração da região em grandes projetos. 

O  potencial  inexplorado  da  região  é  usado  junto  com o  argumento  da  necessidade  do

aumento da energia hidrelétrica por conta de uma demanda nacional de energia como base para o

desenvolvimento econômico, como vemos nas estratégias persuasivas de algumas partes destacadas

do material audiovisual publicado no Blog.

Conclusão

Após a análise  dos materiais  de comunicação do Grupo de Estudos Tapajós (cartilhas  e

materiais impressos), das entrevistas com os agentes do campo e dos materiais desenvolvidos pelos

movimentos  sociais,  bem como os  resultados  obtidos  nas  entrevistas  de  campo,  percebemos  a

configuração de um campo de força em permanente  disputa pelos  projetos  hidrelétricos  do rio

Tapajós, seja pela sua legitimação ou negação. Para a produção dos sentidos sobre o Complexo

Hidrelétrico, o poder simbólico é exercido mediante a acumulação do capital simbólico, que neste

caso se trata do capital comunicacional, permitindo que um grupo de agentes tenha maior influência

no campo sobre outros grupos de agentes.



Assim, fica evidente que as empresas do GET e o Estado (Governo Federal) possuem um

grande capital  comunicacional  e também capital  financeiro que subsidia  a produção do sentido

positivo sobre a construção das UHE São Luiz do Tapajós e UHE Jatobá. Os argumentos utilizados

estão direcionado à dimensões territoriais e públicos distintos, e a difusão dos conteúdos possui uma

abrangência muitas vezes maior do que o conseguido pelos demais agentes do campo. Para isso são

utilizadas  estratégias  de  compartilhamento  de conteúdos entre  as  empresas,  o  governo e  outras

mídias  corporativas,  possibilitando  a  divulgação  dos  conteúdos  entre  os  seus  canais  de

comunicação. Então uma notícia sobre 'benefícios das hidrelétricas na Amazônia' que é veiculada

no site Canal Energia6, por exemplo, é replicada no site e/ou blog do Diálogo Tapajós. 

Além do  poder  simbólico,  essa  aliança  é  possível  pelo  poder  político  e  financeiro  das

empresas, que apesar de autônomas no campo, possuem forte relacionamento harmonioso e parceiro

com o governo federal, evidenciado através da convergência entre o discurso de ambos, no qual

prevalece a segurança energética para o desenvolvimento econômico do país, em detrimento das

minorias (comunidades locais e indígenas), que mesmo assim são colocados em um contexto de

melhoraria de vida após a instalação dos projetos, como resumido no trecho de um artigo do Blog

'Usinas do Tapajós': “estamos diante de um projeto que poderá atender 20 milhões de residências,

contribuir  para  o  desenvolvimento  econômico  do  país  e  assegurar  vida  digna  a  milhões  de

brasileiros”7.

Em contraposição, as ONG's com os movimentos sociais têm pouco capital comunicacional,

e necessitam sempre de apoio financeiro para a produção de materiais de comunicação, além do

alcance das suas produções ser bem mais restrito territorialmente do que dos agentes dominantes,

mesmo que hajam materiais divulgados na internet. E como tática  para enfrentar o conflito com a

produção dos sentidos positivos dos agentes empresariais, vários movimentos sociais também se

reúnem em grupos, como a Aliança Tapajós, que permite uma maior força para a mobilização das

ações e produção de materiais de comunicação como as cartilhas.

Percebemos que o conflito entre as afirmações dos conceitos dos agentes, se dá de forma

relacional, através da divergência, convergência ou indiferença aos sentidos produzidos no campo, e

no caso dos movimentos sociais essa tomada de posição em relação aos conceitos fabricados pelos

agentes dominantes, é utilizada como tática para o enfrentamento do conflito. 

Então enquanto os agentes empresariais afirmam que o novo conceito de usina-plataforma

para a construção das hidrelétricas será um vetor de preservação ambiental, os movimentos sociais

rechaçam essa proposta caracterizando o povo do Tapajós como “cobaias” de uma experiência que

nunca foi testada. Outro exemplo é sobre as visitas às comunidades locais pelas equipes do 'Diálogo

Tapajós', que para o agente empresarial é uma ação dialógica e inclusiva, com troca de informações
6Disponível em http://canalenergia.com.br
7Trecho do artigo “Hidroeletricidade no Brasil: caso UHE Tapajós”, publicado no Blog 'Usinas Tapajós' em 2014.



e comunicação entre o projeto e os moradores das vilas. Porém, a representação feita pelos agentes

dos  movimentos  sociais,  sobre  as  palestras  e  reuniões  simbolizam  apenas  transmissão  de

informação e imposição de decisões já tomadas pelos representantes do governo.

Taticamente a escolha dos conteúdos produzidos pelos movimentos sociais é feita com base

nas  pautas  definidas  pelos  agentes  empresariais,  mostrando  o  embate  de  significados  em cada

categoria disposta no campo comunicacional.

convergência com o discurso governamental e o objetivo fim, que é a construção do Complexo

Hidrelétrico do Tapajós. Essa relação fortalece as empresas politicamente e legitima o seu trabalho.

Além disso,  vale  destacar  que  dentro  do  grupo formado  pelas  empresas   do  GET, estão  duas

empresas púbicas, sendo uma delas a coordenadora do grupo.

A retórica positiva sobre os projetos hidrelétricos tem um evidente objetivo de legitimar a

ação empresarial de implantação das usinas no rio Tapajós, através da formação de uma opinião

pública convergente ao discurso produzido pelos agentes hegemônicos, na busca por um apoio da

sociedade em geral, através da mídia. Essa busca por legitimidade através da produção discursiva

com a mídia corporativa e pelo apoio da opinião pública, não se restringe ao âmbito local, fazendo

parte de uma estratégia global. Os principais canais de informação do grupo de estudos Tapajós, o

site e o blog, exemplificam esse direcionamento estratégico ao notarmos que os conteúdos podem

ser traduzidos para a língua inglesa e espanhola. Então, a estratégia econômica de implantação de

grandes projetos hidrelétricos na Amazônia é global, bem como as estratégias discursivas midiáticas

sobre a formação de uma opinião pública convergente aos interesses empresariais.
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